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PLE CORPORATIU 

 

 

Sessió ordinària - 1a. convocatòria 

 

Data: 15 de juliol de 2019 - Hora: 18:30 

 

 

 ORDRE DEL DIA 

 

1. Actes anteriors (núm. 10 de data 15 de juny de 2019 i núm. 11 de data 28 de juny 

de 2019 

 

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern 

 

2.1 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 19 de data 17 de maig 

de 2019, núm. 20 de data 24 de maig de 2019, núm. 21 de data 30 de maig de 2019 i 

núm. 22 de data 7 de juny de 2019) 

2.2 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 17 de maig de 2019 al dia 1 de 

juliol de 2019 

2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen 

2.4 Donar compte informe d'Intervenció de data 5 de juliol de 2019, sobre les resolucions 

adoptades pel President de la Corporació Local contràries als reparaments efectuats i 

de les principals anomalies en matèria d'ingressos 

 

3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple: 

 

ALCALDIA 

 

3.1 Ratificació resolucions d’Alcaldia 

3.2 Determinació de les festes locals per l’any 2020 

3.3 Nomenament de membres en els òrgans del Consell de la Vila 

3.4 Actualització de la composició de la Comissió d'Ètica prevista en el Codi Ètic 

3.5 Nomenament vice-presidència del Patronat Municipal del Museu del Càntir 

3.6 Constitució Consell municipal d’Esports i nomenament de vocals 

3.7 Designació membres de la Comissió del Nomenclàtor 

3.8 Adhesió de l’Ajuntament d’Argentona a l’aprovació de la segona pròrroga de la 

contractació de serveis de telecomunicacions centralitzada a través del Consell 

Comarcal del Maresme 

3.9 Resolució al·legacions de l’expedient de revisió d’ofici dels acords plenaris de 18 de 

desembre de 2017 i 20 de març de 2018 d’Aprovació de la Relació de Llocs de Treball i 

Valoració de Llocs de Treball 
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RECURSOS ECONÒMICS 

 

3.10 Expedient de modificació de crèdits núm. 10/2019 del pressupost municipal de 

l'exercici 2019 

 

URBANISME 

 

3.11 Aprovació definitiva del Conveni Urbanístic entre l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament 

d'Argentona en relació amb l'àmbit de "El Cros" 

3.12 Aprovació certificació 2na i última de les obres de rehabilitació porxo i galeria de la 

Casa Puig i Cadafalch  

 

MEDI AMBIENT 

 

3.13 Modificació Estatuts Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme 

 

ESPAI PÚBLIC 

 

3.14 Contracte de serveis per a l’eradicació de plagues de termites subterrànies en dos 

edificis municipals, en concret, a l’EBM Cargol Treu Banya i l’EBM El Bosquet 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

3.15 Aprovació del Pacte del Temps 

 

4. Mocions i interpel·lacions grups municipals 

 

4.1. Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, de rebuig a la Llei per 

declarar la tauromàquia patrimoni cultural immaterial (PCI) i per declarar Argentona 

vila antitaurina, amiga dels animals i transmissora de valors sobre els drets dels 

animals 

4.2. Interpel·lació del grup municipal Socialista – Candidatura de Progrés sobre el 

comandament de la Policia 

 

5. Propostes Urgents 

 

6. Precs i Preguntes 

____________________ 


